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V sobotu 12.dubna se konal v městské tělocvičně turnaj
pro chlapce a děvčata ve věku 6 – 10 let. Chlapci zápasili
v řeckořímském a děvčata ve volném stylu. Přes poměrně
malou účast – startovalo pouze 59 chlapců a děvčat ze
7.oddílů. Na urputnosti bojů to ale neubralo. Skutečně byla
radost se dívat na to jak tito malí adepti zápasnického
sportu nahrazují neumění úžasnou bojovností a vůli po ví-
tězství.

Pořadí oddílů:
1. Spartak Chrastava
2. Novia Krásná Lípa
3. Jiskra Havlíčkův Brod
4. Sokol Varnsdorf
5. Sokol Kladno
6. Spartak Klášterec n/O.
7. Zápas Kamenický Šenov

Umístění Krásnolipských chlapců a děvčat v jednotli-
vých hmotnostních kategoriích.

17 kg Jašíček Tomáš III.místo
25 kg Jony Rudolf I.místo
27 kg Surmaj Vojtěch IV.místo

32 kg Ruszo Jan III.místo
32 kg Ludvík Patrik IV.místo
42 kg Stach Ondřej II.místo

Děvčata:
27 kg Jelínková Pavlína III.místo
33 kg Surmajová Leona I.místo
33 kg Nistorová Jitka II.místo
33 kg Faltová Kateřina III.místo
46 kg Jelínková Lucie II.místo

Zahájení soutěže provedla místostarostka města Krásná
Lípa. Městu také patří největší dík za možnost uspořádání
tohoto turnaje. Bez této finanční pomoci by se turnaj ne-
mohl uskutečnit. Dík patří také vedení firmy TISK za navržení
a natištění skutečně vkusných diplomů. Dík patří všem těm,
kteří pomohli zabezpečit turnaj pro nejmenší adepty zá-
pasnického sportu. Jan Durec, trenér

JJJJaaaakkkk    jjjj sssseeeemmmm    jjjjeeeellll     nnnnaaaa    kkkkoooolllleeee    kkkkoooolllleeeemmmm
ââââeeeesssskkkkéééé    rrrreeeeppppuuuubbbbllll iiiikkkkyyyy

– část 4., Jan Kuthan

Při volbě stadionu je nutné se řídit
následujícími pokyny:

1. Stojí-li stadion u dálnice, či dokonce u železniční
tratě, počítejte s tím, že budete neustále rušení řiče-
ním kamiónů, či lomozem projíždějících železničních
vozů.

2. Pobíhá-li po stadionu velký pes, neptejte se na
jeho stáří. I bezzubé zvíře může kousnout.

3. Vzteklý správce je horší než vzteklý pes. Nepou-
štějte se s ním do šarvátky.

4. Cenné věci si ukládejte do spacáku. S vaším ko-
lem by se vám asi špatně spalo, ale mějte na pamě-
ti, že by se vám na něm mohl kdejaký poberta v no-
ci projet.                                                                               

Ráno nás vzbudil jeden pán v kožené bundě. Za
několik minut se prý odehraje mistrovské utkání v ko-
pané. Vyklubali jsme se ze spacáků. Po travnaté plo-
še pobíhali malí fotbalisté oblečení do pestrobarev-
ných dresů. „Nezahrajeme si s nimi?" navrhl Miroslav.
„Hodilo by se to namísto rozcvičky."

Zamávali jsme malým fotbalistům, nasedli na kola,
projeli hlavní bránou, která byla neustále otevřená.
Naším cílem bylo navštívit místo opěvované onou
domorodou dobře naladěnou ženou.

Pokračování ve Vikýři č. 209

TTuurrnnaajj  nnaaddûûjjíí  vv  zzááppaassee
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První etapa stavby kanalizace a ČOV vytvoří
základní síť kanalizačního řádu a dostatečně ka-
pacitní čističku odpadních vod. Tato etapa by
měla být  dokončena v říjnu 2004 nákladem cca
75 mil.Kč. 

Přes letošní zimu se práce omezily v podstatě
na přípravné práce na stavbě ČOV v Krásném
Buku. A také se především upřesňovala některá
řešení a zpracovávala realizační dokumentace.
Teprve s příhodným  počasím na konci února se
práce konečně rozeběhly. Bylo položeno potrubí
výtlaku od přečerpávací stanice od křižovatky
v Krásném Buku,  práce na ČOV, nový vodovod
v části Krásného Buku a konečně také kanalizač-
ní řád v Krásném Buku. Jeho výstavba bude po-
kračovat „v protispádu" postupně do města, kde
by letos měla skončit jednou stokou u náměstí
a druhou u odbočky do Křižíkovy ulice u „Růžku".

K uvedené stavbě několik poznámek: 
1. Stavba kanalizace řeší kanalizační řád tzn.

hlavní stoky. Dále pak „veřejné" části přípojek
k jednotlivým objektům (tj. po plot či na hranici
soukromého pozemku, atp.).

2. Celková délka kanalizací v 1. etapě je cca
8 km (včetně přípojek), a cca 200 ks přípojek, při-
čemž přípojka je např. dům-jeden byt a nebo ta-
ké, v případě sídliště, jedna přípojka – celé sídliště
tzn. cca 300 bytů.

3. V rámci stavby se realizují a platí i „veřejné"
části přípojek tj. přípojky na veřejném pozemku,
které jsou běžně nákladem majitele připojujícího
objektu. 

4. Město navíc zaplatí projektovou dokumen-
taci včetně stavebního povolení na jednotlivé
neveřejné části přípojek (pokud bude domluva
s majitelem objektu).

5. Usilujeme o to, aby ti, kteří dnes platí Severo-
českým vodovodům a kanalizacím (SčVK) stoč-
né, byli připojeni v rámci stavby (pokud to bude
poměrně lehce proveditelné).

6. Kanalizace je oddílná tzn., že jen pro znečiš-
těné odpadní vody, ne pro vodu dešťovou (ta
musí být odvedena jinam !).

7. Práce jsou ve většině komplikované, mimo ji-
né proto, že stavba probíhá ve velkých hloub-
kách (pod úrovní základů domů, pod Křinicí, v sil-
nicích) a také křižuje mnoho stávajících inženýr-
ských sítí o jejichž stavu a umístění jsou velmi
nepřesné informace (především vodovod ve
správě SčVK).

8. V souvislosti s uložením kanalizace do kraj-
ských silnic dojde k následné opravě povrchů
těchto úseků na  náklady stavby v celkové výši
cca 5 mil.Kč. mimo to za věcná břemena bude
zaplaceno Kraji cca 1,2 mil.Kč.

9. I u některých místních komunikací by mělo
dojít k následné rozsáhlejší opravě povrchů – sou-
vislým asfaltem.

Investorem uvedené stavby je sice naše měs-
to, ovšem budoucím majitelem je Severočeská
vodárenská společnost, a.s. (SVS) a budoucím
provozovatelem jsou Severočeské vodovody

Ano, tato otázka je samozřejmě zcela nesmysl-
ná, vždyť už každý od první třídy ví, že nelze sčítat
tzv. „jablka s hruškami" dohromady. Odskočme si
ale ze školy na trh, a to nikoli jen tak na nějaký.
Mám teď právě na mysli  „trh s nezákonným jed-
náním" – na kterém se za svévolnou svobodu platí
sankcemi nejrůznějšího druhu. Nepůjdu pro příklad
daleko. Představte si mladého sprejera, jdoucího
kolem šedé, ani ne moc hezké stěny. Říká si:
„Nastříkám na to něco hezkého, bude to tady
hned veselejší!" 

Jenže stěna někomu patří a tomu se líbí tak, jak
je. Takže hned po návratu z policejní stanice je
nejrozumnější vzít plechovku šedé barvy a škodu
o rozsahu půl čtverečního metru vyčíslenou na

pět set korun na vlastní náklady zamalovat - tedy
napravit. Stěna je opět taková, jak má být, do-
konce vlastně celé nově natřená. Vše v pořádku?
Ale kdepak, v překvapivě rychlém sledu následu-
je rozsudek - čtyři měsíce podmíněně na dobu
jednoho roku! Vzpomínám si, že před jedním ne-
bo dvěma roky byla k  trestu zhruba o stejném roz-
sahu odsouzena jakási paní učitelka ve středních
Čechách - za to, že prodávala dětem přímo ve
škole drogy. Jistě, je zde zřetelný nepoměr. Ale
existuje i jiný pohled. Policie reagovala okamžitě
a rozsudek byl hotov do čtrnácti dnů. A proto - ru-
ce pryč od šedých stěn. Ruce pryč od jakýchkoli
stěn. Ruce pryč od všeho, co patří někomu jiné-
mu. A všechno někomu patří! Tomáš Salov 

Májka dlouho
nestála

Májka vztyčená na náměstí dlouho ne-
vydržela a byla v noci z 30. dubna na
1. května skácena dosud neznámými cti-
teli tradic, kteří ji navíc přeřízli napůl, aby
znemožnili její opětovné vztyčení. Právě
tak vyvstává otázka, proč májku - v rozpo-
ru s tradicemi - nikdo nehlídal. Avšak čle-
nové folklórního souboru si také lámou
hlavu nad tím, čeho vlastně „útočníci“
chtěli docílit. „Kdyby znali tradice lépe,
věděli by, že mají májku odnést, pak by-
chom ji totiž museli vykoupit zpátky - třeba
za sud piva,“ řekl s úlevou ve tváři a úsmě-
vem na rtech Petr Semelka. Májka ve vo-
dorovné poloze zdobila Krásnou Lípu až
do pondělního rána, poté byla technický-
mi službami města odklizena. Všichni zú-
častnění však jistě již nyní napjatě čekají
na vývoj v příštím roce.

(ts), foto: Hana Volfová

KKKK aaaa nnnn aaaa llll iiii zzzz aaaa cccc eeee     aaaa     ââââ OOOO VVVV
a kanalizace. Tyto dvě společnosti pak fakticky
rozhodují o podobě projektu, provádění prací
atd. 

Naší snahou bylo, aby se vyměnil i vodovod,
zatím se to daří jen velmi omezeně. 

Na závěr dvě poznámky. 
- Vzhledem k tomu, že veškeré náklady nad

poskytnutou dotaci hradí SVS (i se splátkou půjč-
ky ze SFŽP to je cca 40 mil.Kč) rozhodují o této
stavbě společně se SčVK. K průběhu stavby
vznášíme připomínky, avšak naše možnosti prosa-
dit je jsou z výše uvedených důvodů velmi ome-
zené.

- Chtěl bych vás všechny požádat o shovíva-
vost a porozumění v průběhu výstavby. Jakékoliv
stížnosti či požadavky směřujte prosím obratem
písemně na adresu městského úřadu.

Zbyněk Linhart

Kolik metrÛ ãtvereãních je jedna vraÏda?
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Neděle 4. května byla pro výlet na kole jako stvořená, k radosti pořadatelů
Hvězdicové jízdy do Starých Křečan. Posílit řady účastníků se vydali také cyk-
listé z Krásné Lípy, mezi nimi také bývalý starosta Milan Sudek, současný sta-
rosta Zbyněk Linhart a místostarostka Hana Volfová. Do Starých Křečan se vy-
dali příjemnou alejí na Skřivánku, cesta do sousední obce tak netrvala déle
než půl hodiny jízdy v rekreačním tempu. Krásnolipští nebyli jedinými zástupci
obcí, a tak následovalo neformální setkání se starosty z přilehlých obcí, jak
z české, tak i německé strany. Přítomni byli také zástupci našeho německého
partnerského města Eibau, kteří se spolu se Společností pro trvale udržitelný
rozvoj Šluknovska podíleli na organizaci jízdy. Rozhovory tak měly nejen ne-
formální, ale chvílemi také téměř pracovní charakter.

Jestliže obyvatelé Krásné Lípy letos neměli cestu dalekou, mohou se již nyní
těšit na příští rok. Cíl Hvěz-
dicové jízdy bude totiž
v Krásné Lípě, která se tak
stane první obcí, do které
Hvězdicová jízda v historii
své existence bude smě-
řovat podruhé. První
Hvězdicová jízda se totiž
konala právě do Krásné
Lípy, a to před pěti lety.
Tehdy však počasí bylo
nepřející a počet účastní-
ků poměrně nízký. 
Letos se jízdy zúčastnilo ví-
ce než čtyři sta cyklistů
z Čech a Německa a lze
předpokládat, že jich do
Krásné Lípy v příštím roce
přijede přinejmenším stej-
ný počet. (ts)

INZERCE

Pronájem
Pronajmeme v Krásné Lípě nebyto-

vé prostory, (celá patr. budova)
v blízkosti středu města, vhodné
k montáž.výrobě, skladování, apod.,
2 oddělená soc.zařízení, 2 kanceláře,
3 velké místnosti, garáž, plyn. přípoj-
ka, telefon, el. vytápění.

tel. 412 334 752, 602 149 282

SSSS TTTT AAAA VVVV ÍÍÍÍ TTTT EEEE ????     RRRR EEEE NNNN OOOO VVVV UUUU JJJJ EEEE TTTT EEEE ????
Nabízíme kompletní služby!

fa: POSTRÁNECKÁ – vzorková prodejna RAKO,
přímý odběratel výrobců RAKO – Rakovník, Horní Bříza a Chlumčany,

nabízí velkoobchodní a maloobchodní prodej obkladů, dlažeb a stavební chemie.
Koupelnový nábytek a vybavení koupelen. Možnost úvěru společnosti CETELEM.

Najdete nás ve Varnsdorfu, Národní 1862, SOS
sobotní a nedělní prodej na tel.: 776 607 911.

POHÁDKOVÝ LES
Probíhají přípravy pohádkového
lesa, který se bude konat 31. 5.
2003. Vyzýváme všechny pohád-
kové bytosti, které chtějí potěšit
děti na trase Pohádkovým lesem
aby se přihlásili u paní Koubské na
tel. 412 383 201. Nejkrásnější po-
hádkové bytosti budou oceněny.
Současně jsme oslovili všechny zá-
jmové organizace které město při
jejich činnosti podporuje a počítá-
me, že zajistí jedno pohádkové sta-
noviště či soutěže pro děti, kterými
bude Pohádkový les zakončen na
základně KČT.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ústav sociální péče Krásná Lípa -
Palmovka si Vás dovoluje pozvat
na dny otevřených dveří od 21. 5.
do 24. 5. 2003. Prohlídka pavilonů
Palmovky bude doplněna řadou
sportovních zápolení a kulturních
akcí. Těšíme se na vaši návštěvu.

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Připravuje se dětská olympiáda,
která se koná každý rok v Jiřetíně
pod Jedlovou. Soutěží se účastní
i základní škola z Krásné Lípy.

NABÍDKA PRONÁJMU
Nabízíme pro přednášky, školení
a firemní akce k pronájmu prostory
kulturního domu. Ceník a další in-
formace získáte od paní Semelko-
vé na tel. 412 384 096.

Nyní je tu možnost nechat si zasílat
Vikýř poštou. Jeden výtisk za
10,- Kč, ročně pak 240,- Kč. Platit
můžete v pokladně MěÚ. Stačí si
pouze podat písemnou žádost na
podatelně MěÚ. Věříme, že naší
nabídky využijete.

Na zvûrolékafie lidé ãekali marnû 
Za důkaz, že pravidelných návštěv zvěrolékaře je v Krásné Lípě třeba,

lze považovat velký zájem majitelů pejsků o to, aby si odborník na zvířecí
zdraví jejich miláčky prohlédl a poskytl jim jak nutné očkování, tak i pří-
padné ošetření. Na avízované zahájení ordinace v prostoru areálu tech-
nických služeb však v sobotu 3. května čekali marně. Chybou v komuni-
kaci došlo k tomu, že se zvěrolékař do našeho města nevypravil, a tak ví-
ce než deset pejskařů odešlo po čtyřiceti minutách marného čekání
domů se zklamáním. 

Zvěrolékař však ordinovat bude, a to každou sobotu od 15.00 do 16.00
hodin. Během této hodiny bude tedy možné zajistit domácí miláčky po-
třebnou, v některých případech však také povinnou veterinární péči. (ts)

HHHHvvvvûûûûzzzzddddiiii ccccoooovvvvéééé    jjjj íííízzzzddddyyyy
se zúãastnili také krásnolip‰tí

(Hvězdicové jízdy do Starých Křečan se zúčastnili také
bývalý starosta Milan Sudek a současný starosta Zbyněk
Linhart s místostarostkou Hanou Volfovou.) Na snímku jsou
zachyceni s pořadateli a dalšími kolegy z měst a obcí na
české i německé straně. Příští rok cíl Hvězdicové jízdy bu-
de v Krásné Lípě. Text a foto: Tomáš Salov
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■ Policie ČR

V případě ohrožení majetku, života volejte Policii ČR:
tísňové volání:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

Obvodní oddělení:
Rumburk:  . . . . . . . . . . . . .412 332 333

Krásná Lípa:  . . . . . . . . . . . . .412 383 333
Varnsdorf:  . . . . . . . . . . . . .412 372 333

■ Hasiči

V případě požáru volejte Hasiče:
ohlašovna:  . . . . . . . . . . . . . . .112 (150)

Sbor dobrovolných hasičů
Krásná Lípa:  . . . . . . . . . . . . .412 383 336

Varnsdorf:  . . . . . . . . . . . . .412 372 221
Rumburk:  . . . . . . . . . . . . .412 332 222

■ Lékařská pomoc

V případě potřeby lékařské pomoci volejte:
Rychlá lékařská pomoc:  . . . . . . . . . . . . . . .112 (155)

Lékařská služba první pomoci:
Rumburk:  . . . . . . . . . . . . .412 332 444

Varnsdorf:  . . . . . . . . . . . . .412 372 444

■ Poruchy

V případě poruchy na el. síti: 
zelená linka:  . . . . . . . . . . . . .800 900 666

V případě poruch kanalizace nebo vodovodu:
bílá linka:  . . . . . . . . . . . . .840 111 118

V případě poruchy na plynovém zařízení:
pohotovostní služba:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1239
rozvodna Rumburk:  . . . . . . . . . . . . .412 332 276

■ ÚŘADY

Městský úřad Krásná Lípa
Masarykova 6, 407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 383 201 (sekretariát)
Po a St 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 (úřední dny)
Út a Čt 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00 (neúřední dny)

Správa majetku města
tel.: 412 383 278
Po a St 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 (úřední dny)
Út a Čt 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00 (neúřední dny)

Technické služby města
tel.: 412 383 343
Po a St 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 (úřední dny)
Út a Čt 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00 (neúřední dny)

Sběrný dvůr odpadu na technických službách:
denně Po – Pá 7:00 – 15:00
1x za 14 dní So 8:00 – 11:00

Krásná Lípa spadá od 1. 1. 2003
pod obec s rozšířenou působností Rumburk

Městský úřad Rumburk
Tř. 9.května 1366/48

408 01 Rumburk
tel.:  412 356 211

e-mail: sekretariát@rumburk.cz,
epodatelna@rumburk.cz

internet: http//:www.rumburk.cz

■ Další úřady a instituce

Stavební úřad v Rumburk
tel.: 412 356 228

Finanční úřad v Rumburk, Fr. Nohy 2, PSČ 408 01
tel.: 412 355 111

Pozemkový úřad v Děčíně, 28.října 979/19,PSČ  405 01
tel.: 412 591 407

Okresní soud v Děčíně, Masarykovo nám. 1,PSČ  405 01
tel.: 412 709 811, 412 510 039

Celní úřad ve Varnsdorfu, Národní 624, PSČ 407 47
tel.: 412 371 047

Územní vojenská správa v Ústí nad Labem,
Štefánikova 2, PSČ 400 70

tel.: 475 646 405
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48/3118,
PSČ 400 70,

tel.: 475 657 111

Stav komunikací je v celé republice velmi špat-
ný. Dvojnásob to však platí pro Děčínsko a mno-
honásobně pro Šluknovsko. U nás ve městě jsou
krajskými silnicemi všechny hlavní průtahy a výpa-
dovky do sousedních měst.

V jakém stavu jsou, není třeba se rozepisovat.
Jejich kompletní oprava by si jen v našem městě
vyžádala vzhledem k vysokým nákladům mnoho
desítek milionů. 

Například jen v souvislosti s výstavbou kanaliza-
ce musí naše město opravit povrchy krajských sil-
nic v ceně cca 5 mil.Kč (tj. cca 2,5 km). 

Již v zimních měsících jsme v předstihu urgovali
opravy krajských silnic alespoň v omezeném roz-
sahu. Byla přislíbena řádná vysprávka. V jarních
měsících však překvapivě „okresní" správa a údrž-
ba silnic provedla, to co vždy tzv. letmou vyspráv-
ku tj. „zaplácaní děr lopatou"! Urgoval jsem toto
provedení obratem u statutárního zástupce hejt-

mana kraje pana Foldyny. Ten vyslal druhý den
kontrolu a den následující již nebyl pan okresní ve-
doucí na svém místě!

Zástupce hejtmana Foldyna a zodpovědní kraj-
ští úředníci byli i na poradě starostů Šluknovska,
která se konala 11.dubna v Krásné Lípě. Hlavním
tématem byl pochopitelně stav krajských silnic ve
Výběžku. 

Následně jsme jednali se náměstkem krajského
ředitele SÚS o nutných opravách a koordinaci ně-
kterých prací hlavně v souvislosti s probíhající vý-
stavbou kanalizace. Byly přislíbeny částečné
opravy, vyfrézování části v jednosměrce a také
přesměrování peněz na opravy z ulice Masaryko-
va na jiné části. Větší opravy by se měly u nás rea-
lizovat až v příštím roce.

Obsahem jednání byla i dohoda o řešení „kraj-
ské" křižovatky nad kinem a před radnicí.

Zbyněk Linhart

KINO KRÁSNÁ LÍPA

pondělí 19. 5. LILO A STITCH od 17.00
mládeži přístupno

vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč

středa 21. 5. KAMEŇÁK od 18.00 a 20.00
mládeži přístupno, vstupné: 60 Kč

čtvrtek 22. 5. PERNÍKOVÁ VĚŽ od 17.00
mládeži přístupno, vstupné: 40 Kč

pondělí 26. 5. DĚVČÁTKO od 18.00
mládeži přístupno, vstupné: 60 Kč

středa 28. 5. JSEM AGENT od 18.00
mládeži přístupno, vstupné: 50 Kč

KAM ZA KULTUROUKKKKrrrraaaajjjjsssskkkkéééé    ssss iiii llllnnnniiii cccceeee    aaaa    jjjjeeeejjjj iiii cccchhhh    ssssttttaaaavvvv

PRAKTICKÉ INFORMACE A TELEFONNÍ âÍSLA
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I. HLAVNÍ PROGRAM
1. Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2002
Usnesení RM č. 11 - 01
RM bere na vědomí  Zprávu o hospodaření (Závěrečný účet) města Krásná Lípa za
rok 2002 a doporučuje ZM tuto zprávu v předloženém znění schválit. 
II. DOŠLÁ POŠTA
1. Výběrové řízení
Usnesení RM č. 11 - 02
RM na návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek schvaluje zhotovitelem
díla „Oprava fasády objektu Pražská 450/48, Krásná Lípa" firmu DEMOS s. r. o., Ma-
sarykova 602, Krásná Lípa - technologie s pomocí perlinky cena díla 736 353,-Kč
s DPH, záruka 48 měsíců.
Usnesení RM č. 11 - 03
RM na návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek schvaluje zhotovitelem
díla „Oprava fasády objektu Pražská 271/20, Krásná Lípa" firmu WAKOS s. r. o., Bez-
ručova 1020/29, Rumburk za cenu 614.301,-- Kč včetně DPH.
2. Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 11 - 04
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout :
p. p. č. 374/1 80 m2 k.ú. Krásná Lípa
p. p. č. 661 606 m2 k.ú. Krásná Lípa
Usnesení RM č. 11 - 05
RM neschvaluje žádost Bela Hučky, bytem Krásná Lípa, Sokolská 3 o pronájem
p.p.č. 462/2 o výměře 203 m2, p.p.č 464/2 o výměře 282 m2 a st.p.č. 353/1 o výměře
96 m2, vše k.ú. Krásná Lípa z důvodu dluhů vůči městu.
Usnesení RM č. 11 - 06
RM schvaluje žádost Petra Štiftera, bytem Krásná Lípa, Vlčí Hora 20 o odložení splat-
nosti pronájmu pozemků do 30. 4. 2003.
Usnesení RM č. 11 - 07
RM schvaluje pronájem části p.p.č. 428 o výměře 70 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem
zřízení zahrady Antonii Kolkové, bytem Krásná Lípa, Masarykova 9.
3. Prodej pozemků
Usnesení RM č. 11 - 08
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky :
p.p.č. 1597/8 313 m2 k.ú. Krásná Lípa
p.p.č. 1578/2 403 m2 k.ú.Krásná Lípa
Usnesení RM č. 11 - 09
RM nedoporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 1992/1 o výměře cca 20.000 m2,
k.ú. Krásná Lípa Janu a Vladimíře Kašparovým, bytem Krásná Lípa, Lesní 2 z důvodu
zachování pozemku pro potřeby města a doporučuje pouze pronájem.
Usnesení RM č. 11 - 10
RM nedoporučuje ZM schválit prodej st.p.č. 2/1 o výměře 13 m2, st.p.č. 3 o výměře
176 m2, p.p.č. 1581 o výměře 99 m2, p.p.č. 1582 o výměře 558 m2 a p.p.č. 1583/1
o výměře 50 m2, vše k.ú. Krásná Lípa Janě Hoppeové - Janatkové, bytem Krásná Lí-
pa, Fibichovo údolí 899/29 z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.
Usnesení RM č. 11 - 11
RM na návrh KVŽP nedoporučuje ZM schválit žádost Jiřího a Denisy Svobodových,
bytem Krásná Lípa, Na Náspu 170/3 o finanční vyrovnání kupní ceny p.p.č. 716/4,
k.ú. Krásná Lípa z důvodu nesprávných údajů z katastru nemovitostí, protože prodej
uvedeného pozemku byl uskutečněn v květnu 2002 a oprava údajů v KN byla Měs-
tu Krásná Lípa dodatečně doručena až v březnu 2003. 
Usnesení RM č. 11 - 12
RM projednala dopis MUDr. Pavla a Mgr. Věry Váchových, bytem Děčín, Žerotínova
42 a na návrh KVŽP doporučuje ZM udělit souhlas k prodeji pozemků st.p.č. 315
a p.p.č. 48/3, vše k.ú. Vlčí Hora, dle odstavce 3 kupní smlouvy č. 2002/32/15-116 (za
stejných podmínek, za kterých byly prodány manželům Váchovým).
Usnesení RM č. 11 - 13
RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 216 o výměře 273 m2, p.p.č. 223/1 o vý-
měře 878 m2 a p.p.č. 215/2 o výměře 719 m2, vše k.ú. Vlčí Hora za účelem zřízení za-
hrady Stanislavu a Danuši Kindlovým, bytem Krásná Lípa, Vlčí Hora 19 za cenu
20,- Kč/m2 do základní výměry a nad základní výměru 30,- Kč/m2. Kupující uhradí
veškeré náklady s prodejem spojené.
Usnesení RM č. 11 - 14
RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 256/1 o výměře cca 700 m2 za pod-
mínky koupě  p.p.č. 256/2 o výměře 647 m2, p.p.č. 253/1 o výměře 1855 m2, vše k.ú.
Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Darině Beránkové, bytem Krásná Lípa, Má-
nesova 6 za cenu  20,- Kč/m2 do základní výměry a nad základní výměru
30,- Kč/m2. Geometrický plán bude vypracován za účasti pracovníků odboru vý-
stavby a ŽP a schválen odborem výstavby a ŽP. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené.
Usnesení RM č. 11 - 15
RM doporučuje ZM schválit prodej celé p.p.č. 570 o výměře 463 m2, k.ú. Krásná Lípa
za účelem zřízení zahrady Zdeňku a Boženě Pánkovým, bytem Krásná Lípa, Vanču-
rova 4 za cenu 20,- Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Usnesení RM č. 11 - 16
RM nedoporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 570 o výměře cca 100 m2, k.ú.
Krásná Lípa Janu a Anně Sabovým, bytem Krásná Lípa, Vančurova 4 z důvodu pro-
deje pozemku jinému zájemci.
Usnesení RM č. 11 - 17
RM nedoporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 570 o výměře cca 360 m2, k.ú.
Krásná Lípa Zdeňku a Boženě Pánkovým, bytem Krásná Lípa, Vančurova 4. 
III. RŮZNÉ
1. 1. rozpočtové opatření
Usnesení RM č. 11 – 18
RM doporučuje ZM schválit 1.rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa na
rok 2003 dle předloženého návrhu.
2. Byty
Usnesení RM č. 11 - 19
RM schvaluje navýšení nájemného u nově přidělovaných bytů o 100%.

Navýšení nájemného o 100% se bude rovněž týkat výměny bytů v objektech ve
vlastnictví města a bytů v jiném vlastnictví.
Navýšení nájemného o 100% se nebude týkat výměny bytů v objektech ve vlastnic-
tví města a nově přidělovaných bytů v objektech - Nemocniční 1137/6, Nemocnič-
ní 1148/12,  Nemocniční 1149/12a, Nemocniční 953/18.
Usnesení RM č. 11 - 20
RM vyhlašuje záměr obce pronajmout byt č.1, Nemocniční 1065/32, Krásná Lípa
o velikosti 1+2, I.kategorie. Měsíční nájemné za plochu bytu činí 1.606,- Kč
(1m2/30,46Kč). Kauce činí 5.000,- Kč. RM ukládá vedoucímu SMM provést úpravy
bytu do 15. 5. 2003 do celkového nákladu 35.000,- Kč.
Usnesení RM č. 11 - 21
RM schvaluje „Dodatek č.1" k nájemní smlouvě č. 2001/25/17-266 uzavřené s paní
Hokynářovou Vlastou, bytem Studánecká 564/16, Krásná Lípa, za podmínky uhra-
zení dluhu vůči městu zápočtem.
3. Dokončení opravy střechy
Usnesení RM č. 11 - 22
RM schvaluje dokončení opravy střechy na objektu Pražská  271/20, Krásná Lípa fir-
mou WAKOS s.r.o., Bezručova 1020/29, Rumburk za cenu 81 420,- Kč včetně DPH.
4. Úprava pravidel pro prodej nemovitostí
Usnesení RM č. 11 - 23
RM doporučuje ZM schválit návrh úprav Postupu ve věci prodeje a užívání nemovi-
tostí ve vlastnictví Města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
5. Porušení dohody
Usnesení RM č. 11 - 24
RM bere na vědomí, že firma HROT s.r.o., Oleško, zastoupená panem O. Hrnečkem,
porušila dohodu o ukončení nájmu objektu Křinické náměstí 7/12 (Restaurace pod
kostelem) a o vyrovnání dlužné částky ve výši 174.897,- Kč. 
RM ukládá vedoucí finančního odboru vymáhat na nájemci částku 25.000,- Kč za
chybějící zařízení.
6. Legalizace přístupové cesty
Usnesení RM č. 11 - 25
RM nedoporučuje ZM řešit žádost občanů Vlčí Hory ve věci legalizace přístupové
komunikace k domkům č.p. 91 a č.p. 97 z následujících důvodů:
a) přístup k objektům je zajištěn po místních komunikacích ve vlastnictví města Krás-
ná Lípa - p.p.č. 1496 a p.p.č. 1507, k.ú. Vlčí hora
b) neúměrné finanční náklady na legalizaci (odkoupení pozemku, vynětí ze ZPF, za-
měření atd.)
c) předmětná spojka vede po cizích pozemcích
Pokud žadatelé získají souhlas vlastníků dotčených pozemků na užívání předmětné
spojky, zajistí město Krásná Lípa zimní údržbu.
7. Zařazení MK do pasportu místních komunikací
Usnesení RM č. 11 - 26
RM doporučuje ZM zařadit místní komunikaci na p.p.č. 575, k.ú. Kyjov do pasportu
místních komunikací jako komunikaci čtvrté kategorie a schválit zřízení věcného
břemene na užívání části p.p.č. 699, k.ú. Krásná Lípa jako nájezd na mostek.
8. Rekonstrukce vodovodu - „Zámeček"
Usnesení RM č. 11 - 27
RM schvaluje žádost firmy Kámen a ztvárnění s.r.o. o souhlas s překopem p.p.č. 403,
k.ú. Krásná Lípa ( park u objektu č.p. 264, ul. Pražská 31, Krásná Lípa ) z důvodu vý-
měny vodovodní přípojky za předpokladu splnění následujících podmínek:
- bude respektována vzrostlá zeleň
- bude respektován návrh Ministerstva kultury na prohlášení objektu a parku kulturní
památkou
- po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu
9. Stav chátrajících objektů na území města
Usnesení RM č. 11 - 28
RM bere na vědomí zprávu o postupu vyřizování stavu chátrajících objektů na úze-
mí města Krásná Lípa.
10. Správa o stavu poplatku za odpad k 31. 3. 2003
Usnesení RM č. 11 - 29
RM bere na vědomí stav agendy poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území měs-
ta Krásná Lípa za odpad a schvaluje postupy ve věci neplnění OZV č. 2/2002 dle
předloženého znění.
11. Smlouva o výpůjčce kulečníkového stolu
Usnesení RM č. 11 - 30
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce kulečníkového stolu pro potřeby T-klubu mezi
Městem Krásná Lípa a Petrem Karmanem.
12. Zproštění mlčenlivosti
Usnesení RM č. 11 - 31
RM schvaluje žádost ředitelky Finančního úřadu v Rumburku o zproštění mlčenlivosti
ve věci údajů zveřejněných v Děčínském deníku dne 3. 4. 2003, ve věci dlužné
částky města Krásná Lípa ve výši 1,50 Kč (slovy : jednakorunapadesáthaléřů) k Fi-
nančnímu úřadu Děčín a placení poštovného 27,--Kč.
13. Kronika města
Usnesení RM č. 11 - 32
RM schvaluje zápis do kroniky města včetně příloh za měsíc březen 2003 předlože-
ný kronikářem města Ivanem Jaklem.
14. Akce kulturního domu
Usnesení RM č. 11 - 33
RM schvaluje program akcí kulturního domu na měsíc květen 2003.
III. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace :
- dopravní obslužnost 1-3/2003
- nezaměstnanost v obcích za březen 2003
MR dále projednala zápisy z jednání těchto komisí :
- školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8. 4. 2003
- SPOZ ze dne 7.4. 2003
- kulturní ze dne 8.4. 2003
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Usnesení ZM č. 04-01/2003 
ZM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů 2. a 3. zasedání ZM bez připomínek.
Usnesení ZM č. 04-02/2003 
ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě s těmito připomínkami:
- zabývat se problematikou: parkování vozidel, jízdy dětí na kolech, chování žáků ZŠ,

drog, rozkrádání městského majetku.
- posílit obchůzky Policie ČR ve městě
Usnesení ZM č. 04-03/2003 
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření (Závěrečný účet) města Krásná Lípa za rok 2002

v předloženém znění.
Usnesení ZM č. 04-04/2003 
ZM ruší „Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví Města Krásná Lípa"

schválený UZM č. 30-08/2002 ze dne 12. 9. 2002.
Usnesení ZM č. 04-05/2003 
ZM schvaluje „Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví Města Krásná

Lípa" dle předloženého návrhu.
Usnesení ZM č. 04-06/2003 
ZM neschvaluje prodej objektu Smetanova 285/2 se st.p.č. 224, k.ú. Krásná Lípa Haně

Kameníkové, bytem Děčín, 28. října 1055/27 za navrhovaných podmínek.
Usnesení ZM č. 04-07/2003 
ZM rozhodlo o prodeji objektu Krásný Buk 30 se st.p.č. 76, p.p.č. 494/1 o výměře 454 m2

a p.p.č. 495 o výměře 836 m2, vše k.ú. Krásný Buk Ivanu Hádkovi, bytem Krásná Lípa, Kyjov
39 za cenu 1.800.000,--Kč a následující podmínky: před podpisem kupní smlouvy žadatel
uhradí 1.800.000,--Kč.

Usnesení ZM č. 04-08/2003 
ZM ruší usnesení ZM č. 32-07/2002 ze dne 10. 10. 2002.
Usnesení ZM č. 04-09/2003 
ZM rozhodlo o prodeji jiné stavby na st.p.č.152/2 a st. p. č. 152/2 o výměře 98 m2 v k. ú.

a obci Krásná Lípa v souladu s GP č. 718-20/2003 ze dne 9. 2. 2003, Jiřímu a Ireně Sudo-
vým, bytem Krásná Lípa, Kyjovská 638/19 za cenu 15.000,- Kč. Před podpisem kupní
smlouvy uhradí kupující 20% dohodnuté kupní ceny, zbývající část do 1 roku od uzavření
kupní smlouvy v pravidelných měsíčních splátkách.

Další podmínkou prodeje je, že kupující za cenu 5.620,- Kč (cena GP) současně převe-
dou na Město Krásná Lípa část st. p. č. 769, k. ú. Krásná Lípa o výměře 20 m2, označenou
na GP č. 718-20/2003 jako část "a". Kupní cena bude městem Krásná Lípa zaplacena tak,
že bude započtena s cenou GP, který bylo nutno pro převod vyhotovit a k jehož úhradě
byli povinni manželé Sudovi. 

Usnesení ZM č. 04-10/2003 
ZM rozhodlo o koupi části st. p. č. 769, k. ú. Krásná Lípa o výměře 20 m2, označené na

GP č. 718-20/2003 jako část "a", od manželů Sudových, bytem Krásná Lípa, Kyjovská
638/19 za cenu 5.620,- Kč. Kupní cena bude městem Krásná Lípa zaplacena tak, že bude
započtena s cenou GP, který bylo nutno pro převod vyhotovit a k jehož úhradě byli po-
vinni manželé Sudovi. 

Usnesení ZM č. 04-11/2003  
ZM ruší usnesení ZM 02-13/2003 z důvodu nezájmu žadatele o pronájem a budoucí

prodej objektu Vlčí Hora č.p.8. 
Usnesení ZM č. 04-12/2003 
ZM schvaluje prodej části p.p.č. 2527/1 o výměře cca 1600 m2, k.ú. Krásná Lípa za úče-

lem výstavby rodinného domu Petru Marholdovi, bytem Krásná Lípa, Nemocniční 32 za
cenu 15,- Kč/m2 do základní výměry a nad základní výměru 30,- Kč/m2. Geometrický plán
bude vypracován za účasti pracovníků odboru výstavby a ŽP a schválen odborem vý-
stavby a ŽP. ZM stanovuje v souvislosti s § 2 odst. 8 Postupu ve věci prodeje a užívání ne-
movitostí ve vlastnictví Města Krásná Lípa dobu platnosti smlouvy o smlouvě budoucí na
18 měsíců. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 04-13/2003 
ZM neschvaluje prodej celé p.p.č. 570 o výměře 463 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zří-

zení zahrady Zdeňku a Boženě Pánkovým, bytem Krásná Lípa, Vančurova 4 a Janu a An-
ně Sabovým, bytem Krásná Lípa, Vančurova 4 a ukládá RM řešit otázku pronájmu po-
zemku.

Usnesení ZM č. 04-14/2003 
ZM schvaluje prodej dle předloženého návrhu části p.p.č. 541/8, části p.p.č. 540/2,

části 
p.p.č 541/1 a části p.p.č. 1050 o celkové výměře cca 1390 m2, vše k.ú. Krásný Buk za

účelem výstavby rekreačního objektu Ladislavě Feckové - Adamové a Zdeňku Feckovi,
bytem Kadaň, Sukova 1612 za cenu 20,- Kč/m2 do základní výměry a nad základní výmě-
ru 100,-- Kč/m2. Geometrický plán bude vypracován za účasti pracovníků odboru výstav-
by a ŽP a schválen odborem výstavby a ŽP. ZM stanovuje v souvislosti s § 2 odst. 8 Postupu
ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví Města Krásná Lípa dobu platnosti
smlouvy o smlouvě budoucí na 18 měsíců. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem
spojené.

Usnesení ZM č. 04-15/2003 
ZM neschvaluje prodej p.p.č. 629, k.ú. Krásná Lípa Aleně Krauszové, bytem Frindova

37, Krásná Lípa z důvodu ponechání celého pozemku pro další potřeby města s tím, že
v případě zřizování plynové přípojky pro objekt č.p. 654, Frindova 37, Krásná Lípa město
na žádost stavebníka umožní její realizaci přes p.p.č. 629, k.ú. Krásná Lípa a zřízení přísluš-
ného věcného břemene.

Usnesení ZM č. 04-16/2003 
ZM bere na vědomí usnesení RM č. 09-15 a č. 09-16 ze dne 20. 3. 2003 ve věci řešení

přístupu pro RD čp. 654, Krásná Lípa, Frindova 37.
Usnesení ZM č. 04-17/2003 
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1761/2 o výměře 4662 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem vý-

stavby rodinného domu za cenu 127.860,- Kč Zuzaně Vařilové, bytem Praha 10 - Strašnice,
Černokostelecká 37. ZM stanovuje v souvislosti s § 2 odst. 8 Postupu ve věci prodeje a uží-
vání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa dobu platnosti smlouvy o smlouvě bu-
doucí na 18 měsíců. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 04-18/2003 
ZM schvaluje prodej st.p.č. 134/1 o výměře 1081 m2, k.ú. Krásný Buk za účelem zřízení

zahrady za cenu 32.785,- Kč Davidu a Janě Müllerovým, bytem Praha 6 - Dejvice, Jugo-
slávských partyzánů 27. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 04-19/2003 
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1922/1 o výměře 883 m2, k.ú. Krásná Lípa za účelem zřízení

zahrady Vladislavu a Jaroslavě Šrejmovým, bytem Krásná Lípa, El. Krásnohorské 33 za ce-
nu 39.735,- Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. 

Usnesení ZM č. 04-20/2003 
ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 1992/1 o výměře cca 20.000 m2, k.ú. Krásná Lípa Ja-

nu a Vladimíře Kašparovým, bytem Krásná Lípa, Lesní 2 z důvodu zachování pozemku
pro potřeby města a doporučuje pouze pronájem.

Usnesení ZM č. 04-21/2003 
ZM neschvaluje prodej st.p.č. 2/1 o výměře 13 m2, st.p.č. 3 o výměře 176 m2, p.p.č.

1581 o výměře 99 m2, p.p.č. 1582 o výměře 558 m2 a p.p.č. 1583/1 o výměře 50 m2, vše
k.ú. Krásná Lípa Janě Hoppeové - Janatkové, bytem Krásná Lípa, Fibichovo údolí 899/29
z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.

Usnesení ZM č. 04-22/2003 
ZM neschvaluje žádost Jiřího a Denisy Svobodových, bytem Krásná Lípa, Na Náspu

170/3 o finanční vyrovnání kupní ceny p.p.č. 716/4, k.ú. Krásná Lípa z důvodu nespráv-
ných údajů z katastru nemovitostí, protože prodej uvedeného pozemku byl uskutečněn
v květnu 2002 a oprava údajů v KN byla Městu Krásná Lípa dodatečně doručena až
v březnu 2003. 

Usnesení ZM č. 04-23/2003 
ZM schvaluje prodej p.p.č. 216 o výměře 273 m2, p.p.č. 223/1 o výměře 878 m2 a p.p.č.

215/2 o výměře 719 m2, vše k.ú. Vlčí Hora za účelem zřízení zahrady Stanislavu a Danuši
Kindlovým, bytem Krásná Lípa, Vlčí Hora 19 za cenu 56.100,-- Kč. Kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 04-24/2003 
ZM schvaluje prodej části p.p.č. 256/1 o výměře cca 700 m2, za podmínky koupě

p.p.č. 256/2 o výměře 647 m2, p.p.č. 253/1 o výměře 1855 m2, vše k.ú. Krásná Lípa za úče-
lem zřízení zahrady Darině Beránkové, bytem Krásná Lípa, Mánesova 6 za cenu
20,- Kč/m2 do základní výměry a nad základní výměru 30,- Kč/m2. Geometrický plán bude
vypracován za účasti pracovníků odboru výstavby a ŽP a schválen odborem výstavby
a ŽP. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.

Usnesení ZM č. 04-25/2003 
ZM projednalo dopis MUDr. Pavla a Mgr. Věry Váchových, bytem Děčín, Žerotínova 42

a uděluje souhlas k prodeji pozemků st.p.č. 315 a p.p.č. 48/3, vše k.ú. Vlčí Hora novému
majiteli objektu čp. 148, Vlčí Hora, dle odstavce 3 kupní smlouvy č. 2002/32/15-116 (za
stejných podmínek, za kterých byly prodány manželům Váchovým).

Usnesení ZM č. 04-26/2003 
ZM neschvaluje legalizaci další komunikace k č.p. 91 a 97 dle žádosti občanů Vlčí Hory

z následujících důvodů:
a) přístup k objektům je zajištěn po místních komunikacích ve vlastnictví města Krásná

Lípa - p.p.č. 1496 a p.p.č. 1507, k.ú. Vlčí Hora
b) neúměrné finanční náklady na legalizaci (odkoupení pozemků, vynětí ze ZPF, zamě-

ření atd.)
c) předmětná spojka vede po cizích pozemcích
Pokud žadatelé získají souhlas vlastníků dotčených pozemků na užívání předmětné

spojky, zajistí město Krásná Lípa zimní údržbu.
Usnesení ZM č. 04-27/2003 
ZM schvaluje zařazení místní komunikace na p.p.č. 575, k.ú. Kyjov do pasportu místních

komunikací jako komunikaci čtvrté kategorie a zřízení věcného břemene na užívání části
p.p.č. 699, k.ú. Kyjov jako nájezd na mostek.

Usnesení ZM č. 04-28/2003 
ZM neschvaluje změnu územního plánu na využití p.p.č. 590/2, k.ú. Krásný Buk dle žá-

dosti Petra a Hany Dastychových, bytem Krásná Lípa, Komenského 11 z důvodu nemož-
nosti lokální změny bez návaznosti na celkovou koncepci ÚP a finanční náročnosti.

Usnesení ZM č. 04-29/2003 
ZM ukládá radě města zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse občanů:

Alena Krauszová – budování hřiště včetně úpravy plotu ve Frindově ulici.
Usnesení ZM č. 04-30/2003 
ZM schvaluje 1.rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa na rok 2003 a tím

schvaluje 1. upravený rozpočet na rok 2003 v celkové výši příjmů a výdajů 105.393 tis.Kč
dle předloženého návrhu.

Usnesení ZM č. 04-31/2003 
ZM schvaluje smlouvu č. 01690211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního

prostředí ČR na akci „Kanalizace a ČOV, Krásná Lípa". 
Usnesení ZM č. 04-32/2003 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Lucií Loukotovou, bytem Krásná Lí-

pa, Havlíčkova 566/12 na bytovou jednotku č. 3 v bytovém domě Nemocniční 1149/12a,
Krásná Lípa.

Usnesení ZM č. 04-33/2003 
ZM schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města.
Usnesení ZM č. 04-34/2003 
ZM deleguje starostu města Ing. Zbyňka Linharta a místostarostku Hanu Volfovou jako

zástupce obce na valných hromadách společností Severočeská energetika, a.s. a Seve-
ročeská vodárenská společnost a.s.

Usnesení ZM č. 04-35/2003 
ZM bere na vědomí návrh Mgr. Karla Jarolímka za dlouholetou práci a přínos pro měs-

to jmenovat ing. Zbyňka Linharta čestným občanem města.
Usnesení ZM č. 04-36/2003 
ZM ukládá radě města odpovědět na tyto interpelace členů ZM:
MUDr. Jan P. Škoda – neorganizovaná činnost mládeže v okolí T-klubu.
Miroslav Vais – „umravnit" paní Semelkovou.
Mgr. Marek Mráz – provoz penzionu Petra v Kyjově.
Usnesení ZM č. 04-37/2003 
ZM ukládá radě města zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM:
Miroslav Brabník – informace o činnosti romské asistentky v ZŠ.
Josef Myšák – požádal o prodloužení termínu ke kontrole kácení stromů kontrolním vý-

borem ZM.
Ing. Zbyněk Linhart – informoval o možnosti získání dotace na výstavbu nových bytů.
Mgr. Hana Brabníková – navrhla změnit předsedu kulturní komise.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart 
Místostarostka: Hana Volfová

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa, které se konalo dne 24. 4. 2003


